
Bokningsregler Eventation AB 
 
 
1. BETALNINGSVILLKOR 
 
För privatpersoner och föreningar fakturerar vi alltid 100% i förskott. 
Är inte betalningen gjord innan förfallodatum ställs evenemanget in och eventuell återbetalning gäller enligt avbokningsreglerna 
nedan. 
 
Företag fakturerar vi vid mindre bokningar direkt efter evenemang med 10dagar om inte annat överenskommits. 
Återkommande stamkunder fakturerar vi med 30dagar betalningsvillkor.  
 
Vid större bokningar fakturerar vi 25% av totalbeloppet vid godkännande av offert, ytterligare 50% ska vara oss  
tillhanda 30dagar innan evenemang och resterande direkt efter evenemang med 10dagar om inte annat överenskommit. 
 
Vid bokningar då vi använder underleverantörer gäller även deras betalningsvillkor & bokningsvillkor. 
T.ex. vid bokning av caterings, artister, lokaler, hotell, flygbolag osv. 
 
Invändningar av betalningsvillkoren ska göras innan godkännande av offert. 
 
 
2. AVBOKNINGSREGLER 
 
Avbokning efter bokning/godkännande av offert till 31dagar innan evenemang = 25% av totalpriset 
Avbokning mindre än 30dagar innan evenemang = 50% av totalpriset 
Avbokning mindre än 14dagar innan evenemang = 100% av totalpriset 
 
Avbokningskostnaderna gäller oavsett hur mycket som betalats in.  
Det som fattas faktureras och har ni tillgodo betalas det ut enligt avbokningsreglerna ovan. 
 
Vid bokningar då vi använder underleverantörer gäller även deras betalningsvillkor & bokningsvillkor. 
T.ex. vid bokning av caterings, artister, lokaler, hotell, flygbolag osv. 
Men självklart vill vi ha ett långsiktigt samarbete med alla våra kunder och kan vi ändra datum  
eller flytta ett evenemang ställer vi gärna upp på det vid möjlighet. 
 
  
3. VÄDER 
 
Att det regnar är inte en giltig anledning att ställa in ett evenemang.  
Men självklart kan ni välja att avboka men då med 100% i avbokningskostnad. 
Att flytta evenemanget till annan yta ska göras i samtycke med Eventation så vi är överens om att det är genomförbart  
och inte medför merkostnader. Viktigt är att man ordnar ytor där inte regn och fukt skadar vår teknik. 
 
Vi hyr även ut bra lösningar som tält, utomhusscener osv så vi kan säkert lösa det eller ta in underleverantörer så ni kan 
genomföra ert evenemang. 
 

4.  FORCE MAJEURE 
 
Eventation är befriad från påföljd att fullgöra förpliktelser om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som förhindrar 
eller avsevärt försvårar fullgörande och som ligger utanför uthyrarens kontroll och som inte skäligen kunnat förutses. Sådan force 
majeurehändelse är exempelvis förändringar i lag, myndighetsåtgärd, väderlek, maskinfel/-haveri eller liknande omständighet.  

Om projektet inställes på grund av större brand, explosion, krig, krigsfara eller andra jämförbara omständigheter utanför 
parternas kontroll upphävs kontraktet. OBS! Detta gäller bara om UD eller liknade myndighet officiellt avråder.  
Allmänt otjänligt väder, oväntat lite publik, sjukdom etc. räknas inte som Force Majeure. 

 
5.  SÄKERHET 
 
Vi har lång erfarenhet av evenemang och Eventation har rätt att blåsa av ett evenemang om vi skulle märka något skulle kunna 
riskera säkerheten för eventpersonal , vår egen eller underleverantörers utrustning eller gäster/deltagare.  
Detta ger inget avdrag på pris. 
Det kan t.ex. vara stormvindar som riskerar att tält ska välta eller tryckmaterial kan blåsa mot hus, fordon och gäster. 
Eller om det skulle upptäckas att el-dragningar & byggnationer där eventet äger rum inte är säkert utfört. 
Även om gäster skulle bli alldeles för alkoholpåverkade eller hotfulla att det blir obekvämt för personalen. 
Självklart i samtycke med representant från er men Eventation har sista ordet för säkerheten är högsta prioritet. 
  
 
5.  ÖVRIGT 
 
Om brandlarmet går pga. Rökmaskin, Popkornvagn, Våffelgräddning, Matlagning eller liknande så ansvarar kund  
för eventuella kostnader i samband med detta. Försening eller avbrott pga. larm ger inget avdrag på pris.  


